PT Registration form
)Pasargad Quality Pioneers (PQP
فرم ثبتنام در برنامه آزمون مهارت )(PT
درخواست خود را جهت مشارکت در برنامه  PTکه توسط شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد برگزار ميشود به شرح زير اعالم ميدارم:
هزينه (با در نظر گرفتن

ثبتنام

ماليات بر ارزش افزوده)

(لطفاً عالمت بزنيد)

 4.687.000ريال



 1.635.000ريال



 1.068.200ريال




کد برنامه

نام برنامه

WAT-CH-0016
)(Sample 1

پارامترهاي فيزيکوشيميايي در آب زيرزميني -نوبت شانزدهم
کاتيونها )(Ca, Mg, Na, K, TH

WAT-CH-0016
)(Sample 2

پارامترهاي فيزيکوشيميايي در آب زيرزميني  -نوبت شانزدهم
pH
پارامترهاي فيزيکوشيميايي در آب زيرزميني  -نوبت شانزدهم
 ECو TDS

WAT-MC-0010
)(Sample 1

پارامترهاي ميکروبيولوژي در آب -نوبت دهم
کليفرمها

 14.933.000ريال

WAT-MC-0010
)(Sample 2

پارامترهاي ميکروبيولوژي در آب -نوبت دهم
باکتريهاي هتروتروف

 13.952.000ريال



WAT-NT-0006

مواد مغذي در آب -نوبت ششم

 8.502.000ريال



WAT-CL-0006

کلر باقيمانده در آب -نوبت ششم

 10.573.000ريال



 327.000ريال



WAT-CH-0016
)(Sample 3

-

گزارش به صورت کاغذي  Hard Copyبراي هر برنامه

مشخصات آزمايشگاه جهت تماس ،ارسال نمونهها ،دستورالعملهاي مورد نياز و گزارش عملکرد به شرح زير ميباشد:
نام آزمايشگاه:
نام و سمت فرد رابط:
آدرس:
فاکس:

تلفن:
تلفن همراه:

Email:
به منظور قطعيت ثبتنام ،تکميل کليه اطالعات درخواستي در جدول فوق ضروري ميباشد.
اين آزمايشگاه ،شرايط و مقررات عمومي مشارکت در برنامههاي  PTشرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد را که در وبسايت اين شرکت به آدرس
 www.pqp-pt.comموجود ميباشد ،را مطالعه نموده و کليه شرايط را ميپذيرد.
تاريخ:
مهر و امضاء:
گزارش عملکرد آزمايشگاه به صورت الکترونيکي در وبسايت پيشگامان کيفيت پاسارگاد قابل دانلود ميباشد .در صورت تمايل به دريافت گزارش به
صورت کاغذي يا دريافت گواهينامههاي مشارکت يا سرآمدي ،خواهشمند است موارد درخواستي را در جدول فوق مشخص فرماييد.
خواهشمند است هزينه موارد درخواستي را به يکي از حسابهاي زير واريز نموده و تصوير فيش پرداختي از طريق نمابر به شماره 021-86030627
ارسال نمائيد.


حساب جاري شماره  341054907بانک تجارت -شعبه کامرانيه شمالي به نام شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد



حساب شماره  326.8100.11811777.1بانک پاسارگاد به نام شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد
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